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Eveniment de raportat: Precizari privind subscrierea de catre salariatii societatii a actiunilor ramase 

nesubscrise in urma  exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari 
 
 
Cele 858.991 actiuni reprezentand 4,53 % din numarul de actiuni oferite la subscriere ramase nesubscrise in urma 

exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari vor fi oferite spre subscriere  angajaţilor societăţii in conformitate cu 
prevederile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25.10.2007 şi cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b). 
pct. 5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 prin instituirea unui program de fidelizare a acestora.   

 
Salariaţii vor putea subscrie aceste acţiuni la preţul de 0,76 lei/acţiune ulterior aprobarii de catre CNVM 

a prospectului simplificat  intocmit conform art. 15 (1) lit. b) pct.5 si art. 15 alin (2) din  Regulamentul 1/2006.  
Perioada de subscriere va fi mentionata in prospectul simplificat ce va fi aprobat de CNVM. 
 

Condiţiile şi criteriile de alocare a acţiunilor rămase nesubscrise ( după perioada de exercitare a dreptului de 
preferinţă ) către salariaţi au fost stabilite de către Consiliul de Administraţie în baza mandatului primit de la AGA din 
25.10.2007, şi se  regăsesc în prospectul simplificat întocmit conform Reg.CNVM 1/2006. 
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